
ومغييرب مشييرق يييوم كل لها للشمس والمغارب أي المشارق ورب قال
عيين المقابييل بييذكر الكتفيياء بيياب من فكأنه والمغارب أي قال المشارق

) يعنييي) الحسسر تقيكسسم سسسرابيل لكم (( وجعلت قوله نظير مقابله
قييال هنييا والبرد الحر تقي وشبهها القمص التي هي السرابيل فإن والبرد

حييال كييل علييى والمغييارب يعنييي المؤلييف  قييال)) المشسسارق رب(( 
المؤلف قال كما المراد هل بالمشارق المراد فما مشرق جمع المشارق
أعييم المشيارق أن نقيول أو مشيرق لهيا ييوم كييل لنها الشمس مشارق
كييل ومشييارق النجوم ومشارق القمر ومشارق الشمس مشارق تشمل
الشييمس مشييارق يعنييي المشييارق رب فنقول أعم الثاني ؟ أيهما شارق

الليه وذكيير يشيرق ميا كييل ومشييارق النجيوم ومشيارق القميير ومشارق
إذ المغييارب ميين القييدرة على أدل المشارق لن المغارب دون المشارق

فييي وليسيييما أيضييا الشييروق وفييي انتهيياء والغييروب ابتييداء الشييروق أن
النعمة كمال تماما فيه يظهر ونور إضاءة الشمس شروق

قييوله مثييل بالتثنييية جيياءت اليات بعض في بالجمع هنا المشارق وقوله 
جاءت اليات بعض ) وفي) المغربين ورب المشرقين (( رب تعالى

(( رب تعييالى قييال ) كمييا) والمغسسرب المشسسرق (( رب بييالفراد
تنيياقض هييذا ) فهل) وكيل فاتخذه هو إل إله ل والمغرب المشرق

عنييد من كان ولو التناقض من شيء القرآن في وليس ل الجواب ؟ أماذا
ول بنفسييه يتناقض أن يمكن ل فالقرآن كثيرا اختلفا فيه لوجدوا الله غير
القييرآن تنيياقض ضييعيفة السيينة تأتي قد لنه السنة صحيح مع يتناقض أن

يمكن ل السنة صحيح مع لكن ضعفها على يدل للقرآن ومناقضتها
لتصييحيح وجييه هناك يكون أن لبد فإنه التعارض ظاهره شيء وجد فإن 

الييتي بالنصييوص للعمييل الولييى المرتبيية وهو الجمع بإمكان إما التعارض
التعارض ظاهرها

 النسخ يدخله مما النص وكان التاريخ علم إن بالنسخ وإما 
المراتييب هييذه ميين ولبييد الخيير من أرجح أحدهما يكون الترجيح والثالث

عين يعجيز قييد الوجيوه هذه من وجه للناظر يتثنى ل قد أحيانا لكن الثلةثة
حينئييذ؟ مييوقفه فمييا الترجيييح يمكنييه ل وقييد النسييخ يعييرف ل وقد الجمع

أن الحوال من حال أي في يعتقد أن يجوز ول أعلم الله نقول أن التوقف
هذه معرفة يحاول أن له هل لكن أبدا تناقضا السنة صحيح أو القرآن في

مييرة النظيير يحيياول أن يجب ؟ وقف مرة أول عليه أشكل إذا أو المراتب
الفائييدة فهذه بالله والعياذ فيزيغ شك نفسه في يقع لئل يتبين حتى أخرى
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صيحيح مع ول نفسه في ل تناقض القرآن في ليس أنه وهي عرضا جاءت
يسييتعمل أن وجييب والتنيياقض التعييارض ظيياهره شيييء وجييد فإن السنة

فالترجيييح يمكن لم فإن فالنسخ يمكن لم فإن الجمع أول الثلةثة المراتب
ميين مرتبيية إلى الوصول محاولة مع لكن فالتوقف ذلك إلى نصل لم فإن
المراتب هذه

المشرق في الوارد الختلف ننزل أن يمكن القاعدة هذه على بناء إذن 
(( رب الشييرق جهيية يعنييي الجهيية باعتبييار المشييرق فنقييول والمغييرب
الغييرب وجهيية الشييرق جهة ) يعني) هو إل إله ل والمغرب المشرق

فثسسم تولسسوا فأينمسسا والمغسسرب المشرق (( ولله تعالى قوله بدليل
 التفسيرين أحد على الله جهة  أي) الله وجه
فييالمراد المغربييين ورب المشييرقين رب والمغربييان المشييرقان وأمييا

لهيا مثيل فالشيمس والشيتاء الصييف ومغربيا والشيتاء الصييف مشيرقا
مييدارها فييي منتهييى ولهييا السييرطان مدار وهو صيفا مشرقها في منتهى
أحد يستطيع ل كبير فرق المشرقين بين الفرق إذ الجدي مدار وهو شتاء
الجييدي مييدار إلييى السرطان مدار من الشمس يحول أن المخلوقين من
علييى يدور لنه للقمر بالنسبة نقول وكذلك واحدة شعرة يزحزحها أن ول

والمغربين المشرقين
ميين موضييع أي فييي المغربييين ورب المشرقين رب قائل قال إذا طيب 

 ؟ مثناة وردت القرآن
...الطالب: 

؟ غيرها في الرحمن يسورة في: الشيخ
: ...الطالب
أريييد أنييا المزمييل يسييورة فييي هييذه اليسراء في ليست هذه ل : ل الشيخ
ذكرهييا فييي المنايسييبة حييال كل على ؟ الرحمن غير في وردت هل التثنية
والجيين النييس صيينفان بهييا خييوطب هييذه السورة لن الرحمن في مثناة
كلها السورة لسياق معنوية منايسبة هذه فكان

يشييرق مييا كل مشارق باعتبار إما واضح فيها الجمع والمغارب المشارق
أن وإمييا والكيواكب والنجيوم والقميير الشمس من يغرب ما كل ومغارب

ايييش المرتبيية وهييذه مشييرق لها يوم كل لن للشمس اليومية المشارق
المشييارق نقيول أن بينهيا فييالجمع الجمييع مرتبيية  ؟ الثلةثيية المراتييب من

يييوم كييل الشييمس مشييارق باعتبييار أو يشييرق مييا كييل مشييارق باعتبييار
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المشييرق ومغربيهمييا والشييتاء الصيييف مشييرقي باعتبييار المشييرقين
 والمغارب أي المشارق ورب قال الجهة والمغرب

مير ) إنا) الكواكب بزينة الدنيا السماء زينا (( إنا  عليى يعيود الض
التعظيييم بيياب ميين اللييه إلييى عائييدا الجمع ضمير وايستعمل وجل عز الله

هييذا ) لكيين) لواحد إلهكم (( إن تقول الية لن التعدد باب من وليس
يزينهييا مييا عليها جعلنا أي بزينة الدنيا السماء زينا وقوله التعظيم باب من

(( بزينسة قييراءة  وفييي)) الكواكب بزينة((  قال ولهذا الكواكب وهي
المزينيية بييالكواكب أي الكييواكب بزينيية صييحيح )) وكلهمييا الكسسواكب

)) بمصسسابيح السسدنيا السسسماء زينسسا (( ولقد تعييالى قال كما بالسماء
مضيياف وزينيية إليييه مضيياف المؤلف يساقها التي القراءة على والكواكب

الدنيا السماء بها تزين زينة نفسها الكواكب لن الكواكب بزينة منون غير
مما الرض إلى أدنى لنها ؟ دنيا يسميت لماذا الدنيا السماء قائل قال فإذا

والقييوة السييعة في فوقها مما أدنى أنها أيضا نقول وربما دنيا فهي فوقها
ومعلييوم دائييرة الرض على السماوات لن المكان اتسع علوت كلما لن
كييان لييو لنييه أقييوى فسيكون اتسع وكلما يتسع فسوف صعدت كلما أنك

أقوى يكون أن بد فل البناء اتسع كلما إذ ضعف تحته ما لقوة المتسع
عشرة إلى مثل يحتاج أمتار خمسة بمسلح أتيت أنك لو مثل لك ونضرب 

يكون أن إلى يحتاج يعني أكثر إلى يحتاج عشرين جعلته إذا لكن يسنتيمتر
اتسييع وكلميا يهييدم لكيان يسيعته مع الول بسمك كان لو لنه أكثر يسميكا

 طيب وأحكم بناء أشد يكون أن فلبد
ويسيينورد السييماء تزييين الكواكب أن )) يعني الكواكب (( بزينة وقوله
فلييك فييي والكييواكب النجوم أن قليل قبل ذكرنا أننا وهو إيرادا ذلك على
بييه لصق بشيء الدنيا السماء تزيين أن الية وظاهر والرض السماء بين

منفصل كان ولو بالشيء يزين قد الشيء أن يقال أن ذلك على والجواب
ةثريييات حييوله وضعت قصر في القصر خارج ةثريات وضعت لو أرأيت عنه
يسييتكون الثريييات هييذه فييإن وبينييه بينك والثريات القصر إلى نظرت فإذا
بينييك يكييون شيييء كييل له ملصقة ليست الواقع في أنها مع للقصر زينة
نظييرك فييي ويسيييكون الثيياني الشيييء بييه يسيتصييف فإنه آخر شيء وبين

السييماء ألمييس أنييا منييا الواحييد يقييول صييغار ونحن وإننا حتى له ملصقا
وليييس السييماء مسييت كأنها الرائي يراها بأصبعه هكذا قال ؟إذا ايشلون

كذلك
: ... الطالب
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. زينا إنا الدنيا السماء الدنيا في هذا والقوة القرب   نعمالشيخ:
خلقنسساهم إنا خلقنا أمن خلقا أشد أهم (( فاستفتهم:  الطالب

يسسذكرون ل ذكسسروا وإذا ويسسسخرون عجبسست بسسل لزب طين من
).) يستسخرون آية رأوا وإذا

(( والصسسافات تعالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
) مييا) لواحسسد إلهكسسم إن ذكسسرا فالتاليسسات زجرا فالزاجرات صفا

؟ لواحييد إلهكييم إن العييراب فيي قبلهيا مميا محمد يا الجملة هذه موضع
يسببان له هنا إن كسر القسم جواب

:...طالبال
: ل الشيخ

:...الطالب
 وأول واحدة : هذه الشيخ
 للقسم جوابا كونها

؟ الرحمن عبد يا بمعنى إله إلهكم صح للقسم جوابا : كونها الشيخ
:مألوهطالبال

أن هييذا علييى لواحييد.. يييرد قييوله طيييب المعبييود أي : مييألوه الشيييخ
 متعددة آلهة للمشركين

:...طالبال
؟ الدليل ما باطلة آلة ولكنها آلهة لهم نعم : نقول الشيخ

:...طالبال
 التعليل هو ما باطلة أنها على الدليل ل : ل الشيخ

)) وآباؤكم أنتم سميتموها أسماء إل هي  (( إن:طالبال
وآبسساؤكم أنتم سميتموها أسماء إل هي (( إن وقوله : صح الشيخ

تعالى ) قوله) سلطان من بها الله أنزل ما
وأفييرد السييماوات ) جمييع) بينهما وما والرض السماوات (( رب 

؟ والدليل أماذا واحدة الرض لن ذلك فهل الرض
:...طالبال

أن يمكيين أفل العييدد مثلييية هنييا بالمثلييية المراد أن قلت :... لماذا الشيخ
الصفة في مثلهن المراد يكون

 ...:طالبال 
فسسوقكم (( وخلقنا بييالقوة السييماء اللييه يصف ولهذا نعم : أي الشيخ
) ((والسييماء) محفوظسسا سقفا السماء (( وجعلنا) ) شدادا سبعا
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بينهمييا ومييا قييوله اللييه هداييية يا يل الرض في ذلك يرد )) ولم بأيد بنيناها
؟ والرض للسماوات قسيما جعله يفيد ماذا

 ...:طالبال 
جعل لماذا بينهما ما كذلك والرض عظيمة أنها واضح : السماوات الشيخ

 بكثير ذلك دون أنه مع الةثنين لهذين وعديل قسيما جعل الله
 ...:طالبال

؟ ايش : مثل الشيخ
 ...:طالبال
السييماوات بييين ما أن على يدل اذن طيب والشمس : السحاب الشيخ 

)) مييا المشسسارق (( رب تعييالى قييوله طيب عظيمة مخلوقات والرض
؟ بالمشارق المراد

 ...:طالبال
مشرقا يستين ةثلةثمائة مشارقها فتكون مشرق لها يوم كل :  يعني الشيخ
الثاني القول وعلى

 ...:طالبال
جمييع الييية هييذه في يسلمان يا يل نعم يغرب أو يشرق ما :  وكل الشيخ 

المشسسارق بسسرب أقسسسم (( أفل أيضييا أخييرى آييية وفييي المشييارق
تجمع فكيف أفرد اليات بعض وفي ةثنى اليات بعض ) وفي) والمغارب

 الوجوه هذه بين
ومغربه... يوم :...... كلالطالب
مما موقفنا هو ما طيب ويغرب يشرق ما كل أو ومغربه يوم : كل الشيخ

التعييارض ظيياهره ممييا الصحيحة النبوية السنة أو الكريم القرآن في ورد
؟ عيسى

 النصوص بين الجمع : نحاولالطالب 
 ؟ أمكن إذا تعين لماذا متعين وهذا الجمع الول : الموقف الشيخ

بالدليلين العمل يحصل : لنهالطالب
يمكن لم فإن أحسنت بالدليلين العمل يحصل : لنه الشيخ

: فالنسخالطالب
 بشرط :  فالنسخ الشيخ

 الجمع امكان وعدم النسخ شروط : وجودالطالب
النسخ بتأخر العلم : ومنها الشيخ

بالتاريخ : العلمالطالب 
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نسخ يكن لم فإن بالتاريخ : العلم الشيخ 
: فالترجيحالطالب 
يكن لم فإن كثيرة المرجحات وأيسباب : فالترجيح الشيخ 

:  فالتوقفالطالب
يايسر ؟ الواقع باعتبار ممكن هذا وهل فالتوقف
 ...الطالب:

ولكيين الثلةثيية المييور هييذه فيييه ينتفييي تعارض يوجد أن يمكن : ل الشيخ
قييوله طيييب تمييام تقصيييره أو لقصييوره إمييا يمكن المستدل نظر باعتبار
بالسماء المراد ما ) أحمد) الكواكب بزينة الدنيا السماء زينا (( إنا
 ؟ الدنيا

 ...الطالب:
؟ بالدنيا وصفت لماذا الرض تلي التي : صح الشيخ

 ...الطالب:
أحمد الثاني واحدة هذه طيب : لقربها الشيخ 

 القوة في الخرى السماوات من أقل  لنهاالطالب:
كيييف أعظييم صار الدائرة اتسعت ما كل لن والسعة صحيح : هذا الشيخ
أن قررنيا ونحن الدنيا السماء زينا يقال ن فليك فيي النجيوم ب السيماء بي

 ؟ والرض
 ...منفصل الشيء يزين أن  يمكنالطالب:

 ؟ مثل لنا تضرب  أن يمكن عنه : منفصل الشيخ
 ...الطالب:
بزينسسة((  قييوله طييب عنهييا منفصييلة أنهييا مييع الثريييات : مثييل الشيييخ

يسليمان قراءتان )) فيها الكواكب
 ...الطالب:

المعنى؟ ايش بندر الضافة قراءة على وبالتنوين بالضافة :  يعني الشيخ
نفسها  الكواكبالطالب:

قييراءة وعلييى الكييواكب تحدةثها التي بالزينة يعني الكوكب :  بزينة الشيخ
 التنوين

الكواكب نفس  ليسالطالب:
 : ل الشيخ

 مجمل...الطالب:
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فييي الكواكب بقوله بينها ؟ الزينة هذه ما مجمل بزينة بأنها : يعني الشيخ
 ؟ هي فما فائدة الجمال بعد البيان أو التفصيل
... النفس  تشوفتالطالب:

أبلييغ ذلييك فيكييون متشييوفة نفييس علييى التفصيل أو البيان : فيقع الشيخ
فييإنه مبينييا أو مفصييل جيياء ةثييم مجمل الشيء جاء إذا يعني للقبول وأدعى

هييذا بيييان تتطلييب النفييس صييارت مجمل النفييس علييى ورد إذا لنييه أبلغ
فييي وأريسييخ أبلييغ ذلييك فيكييون للبيييان متطلعة نفس على فيرد المجمل

. نعم القلب
للحفظ أدعى جمع.....كان إذا للحفظ : بالنسبةالطالب
الثالثة القراءة ايش الية عليه وقفنا وحفظا التقسيمات في : هذا الشيخ

 ؟
اشتمال بدل الكواكب يعني :....وكسر... الكواكبالطالب
 القراءة هذه عندنا :ما الشيخ

 الشرح : فيالطالب
بييدل الكواكب تكون القراءة هذه على الكواكب بزينة الشرح :في الشيخ

. السماء من اشتمال
بزينة محلى من أو اشتمال بدل السماء من بدل تكون :.........أوالطالب
مييايزان بزينة يراد أن على الكواكب خفضا أنهما إل كذلك وحفص وحمزة

وهيي للكيواكب زينية بإضيافة والبياقون للزينية بيان أو بدل والكواكب به
... أوجه ةثلةثة من تحتمل
الكييواكب أعني بزينة أحسن محذوف بفعل نصبها النصب : قراءة الشيخ
  الكواكب السماء زينا إنا  السماء من بدل كونها من أحسن

حفظييا بالشييهب حفظناهييا أي مقييدر بفعل منصوب وحفظا يقول طيب 
أي حفظناهييا تقييدير محييذف فعييل الموصييوف منصييوب حفييظ أن يعنييي

دد تعالى الله قال كما بالشهب ؟ بماذا حفظا الدنيا السماء حفظنا قق قل قو  ))
ننا ني قء قز قما نسسس قيا ال دن دد قح السس ببي قصسسا قم قهسسا بب قنا دل قع قج ممسسا قو ججو بن جر بطي قيا نشسس )) بلل

كييل ) ميين) مسسارد شسسيطان كسسل من (( وحفظا هنا ]وقال5[الملك:
 حفظناها وهو بمقدر متعلق
كمييا نكييرة شيييطان الطاعيية عن خارج )) عات مارد شيطان((  وقوله

فيييه فيكييون كييل إليييه مضييافة نكييرة فهييو شيييطان كل يشمل تشاهدون
أنييه قيل وشيطان إليه كل وإضافة التنكير وهو العموم أيسباب من نوعان
شييطن ميين أنييه وقيييل زائييدة فييالنون هييذا وعلى يشيط شاط من مأخوذ
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من مأخوذ وهو أصلية النون أن الظاهر هو وهذا أصلية فالنون بعد بمعنى
تعييالى اللييه قييال اللييه رحميية ميين بعييد قييد الشيييطان لن بعييد إذا شطن

)) الدين يوم إلى اللعنة عليك (( وإن
   بالله والعياذ العتو القوي العاتي هو ))المارد مارد((  وقوله 

هو وسماعهم مستأنف الشياطين ))" أي يسمعون (( ل وقوله
المؤلييف قييال كمييا الجمليية يسمعون " ل عنه المحفوظ المعنى في

وهييي العلييى المل إلى يسمعون ل المردة الشياطين أن يعني ايستئنافية
فييي عنييه المحفييوظ المعنييى في هي المستأنفة الجملة هذه المعنى في

إلييى يسماعهم ايش  عن) مارد شيطان كل من (( وحفظناها قوله
المل إلى يسمعوا أل الشياطين عن حفظت السماء أن يعني العلى المل

وعسسدي السماء في " الملكئكة))  العلى المل إلى((  قال العلى
الجماعيية الصييل فييي " المل الصسسغاء معنى لتضمنه بإلى السماع

المكييذبين فييي كييثيرا علنيييا يميير كمييا الشييراف على الغالب في ويطلق
الجماعيية هييم المل أن )) فالغييالب المل قال((  يقييول اللييه أن للريسل

الصييلة عليهييم الملئكيية أن ريييب ول قييومهم فييي والعيييان الشييراف
مييا اللييه يعصون ل الله لعبادة مسخرون عباد لنهم أشراف أنهم والسلم
ويسيييأتينا اللييه بطاعة الله عباد أقوم من فهم يؤمرون ما ويفعلون أمرهم

منهييم أفضييل البشيير أو البشر من أفضل هم هل الفوائد في الله شاء إن
أنهمييا لشييك ؟ مكانييا العلييى أو وصفا ))  العلى (( العلى يقول وهنا

العلى أيضا به يراد أن ويمكن الرض من أعلى السماء لن مكانا العلى
بييالعلى وصييف إذا وتعالى يسبحانه الله أن كما المرين بين فيجمع وصفا

لتضمنه بإلى السماع وعدي " قال وصفا والعلى مكانا العلى فهو
اللغيية فييي يسييمع أن وهييو مقدر يسؤال عن جواب " هذا الصغاء معنى
قسسول اللسسه سسسمع ((  قد تعييالى اللييه قييال كما بنفسها تتعدى العربية
معون ل قال ) وهنا) تجادلك التي معون ل يقيل وليم المل إليى يس يس
معنيياه والتضمين الصغاء معنى ضمن الفعل بأن عنه المؤلف أجاب المل

كييان يسييواء المعمييول أو المفعول ينايسب لمعنى متضمنا الفعل يكون أن
يكييون هييل التعييبير هييذا مثييل جيياء إذا التجييوز وهييل مجرورا أو به مفعول
إليييه تعييدى الييذي المعمييول ينايسييب معنييى ضييمن أنييه أي بالفعل التجوز
قولين: ذلك في النحو أهل ذكر الحرف؟ في التجوز أن أم الفعل

 الحرف في التجوز أن للكوفيين وهو الول القول 
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وأبين إليه المتعدى الحرف ينايسب معنى مضمن الفعل أن الثاني والقول
أخييذنا أننييا ) لييو) الله عباد بها يشرب (( عينا تعالى قوله لذلك مثال

ل العييين أن ومعلوم بها يشرب العين هذه أن المعنى لكان اللفظ بظاهر
يشييرب ل فييالعين العييين من بالناء إل يشرب ل لنه بها يشرب أن يمكن

تجييوز فيكييون ميين بمعنييى هنييا البيياء إن نقييول فهل منها يشرب وإنما بها
يروى أي بها يشرب عينا يروى معنى مضمن يشرب إن نقول أو بالحرف

أن ريب ول العلم لهل قولين هذا في ذكرنا منها شربهم بعد الله عباد بها
جعلييت إذا لنييك المعمييول فييي جعلييه من أولى الفعل في التضمين جعل

فائدتين: ايستفدت الفعل في التضمين
الفعل لفظ عليه دل ما الولى الفائدة 
إياه المضمن الفعل معنى عليه دل ما والثانية 
نزع وهو واحدا معنى إل تستفيد ل فإنك الحرف في التجوز جعلت إذا أما 

مييا علييى الفعييل ويبقى شيئا نستفد ولم مكانه آخر حرف وإحلل الحرف
يضييمن الفعييل بييأن القييول أن فالحاصييل اللفييظ دلليية بمقتضى عليه هو

المعمييول بييأن القول من أولى المعمول ينايسب أو الحرف ينايسب معنى
الفعييل هنييا )) نقييول المل إلى يسمعون ل((  هنا التجوز فيه الذي هو

قييراءة وفييي مسييتمعين إليهييم يصييغون ل يعنييي الصييغاء معنييى متضمن
التيياء أدغمييت يتسييمعون وأصييله يسمعون ل يعني والسين الميم بتشديد

لنييه  يسبعية ؟ أوشاذة يسبعية هذه والقراءة يسمعون فصارت السين في
قريييء قييال وإذا يسييبعية فهي قراءة في قال إذا أنه المؤلف اصطلح في

 ؟نعم أحمد كذا شاذة فهي
من جانب كل من بالشهب الشياطين أي ويقذفون قال يسمعون ل طيب
لييه مفعول وهو وأبعده طرده أي دحره )) مصدر دحورا((  السماء آفاق

يعيود الضيمير ويقيذفون ))  دائيم واصب عذاب الخرة في ولهم(( 
 الشياطين على
قييوله فييي تقدم بلى فالجواب الشياطين ذكر يتقدم لم إنه قائل قال فإذا

وإل الجمع على دال فيكون عام شيطان كل ) لن) شيطان كل (( من
جمعهييم المعلييوم الشييياطين أي يقييذفون إذن الجمع على دال فيكون ل؟
يقييذفهم الذي من جانب كل من ))  ويقذفون شيطان (( كل قوله من

هييو والقييذف فتقييذفهم الشييهب هييذه يأمر بأمره وجل عز الله يقذفهم ؟
ن تصييبه اليتي الجوانب من جانب كل من بشدة الرمي السيماء آفياق م

 المؤلف قال كما
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لجل أي له مفعول المؤلف قال كما وهي وإبعادا طردا يعني دحورا 
فيه والمفعول به والمفعول المطلق خمسة هي؟ كم والمفاعيل الدحور

وأمثلتها خمسة هذه معه والمفعول له والمفعول
من خوفا والنيل وسرت  أتى غداة عمرو أبا ضربا ضربت" 

" لي عقابك
خوفا والنيل وسرت  أتى غداة عمرو أبا ضربا ضربت"  اعيده

" لي عقابك من
؟ عمييرو أبا المطلق المفعول ؟ ايش هذا ضربا ضربت أمثلة خمسة هذه

عقابييك ميين خوفا معه والنيل ويسرت فيه المفعول أتى غداة به المفعول
دائم أي واصب عذاب الخرة في )) ولهم دحورا((  يقول له مفعول لي

العييذاب فييي الخييرة فييي ويعييذبون الشييهب بهذه الدنيا في يعذبون فهم
 النار أصحاب من الشياطين لن الدائم

المسسرة أي مصسسدر)" ) الخطفسسة خطسسف من (( إل تعالى الله قال 
السسذي الشيطان إل يسمع ل أي يسمعون ضمير من والستثناء

كوكب شهاب فأتبعه بسرعة فأخذها الملكئكة من الكلمة سمع
وكييان يسييمعون ل قال " لمايخبله أو يحرقه أو يثقبه ثاقب مضيء

المل إلييى الشييياطين هييؤلء ميين واحييد أي يسمع ل يعني عاما النفي هذا
قييال ولهييذا الخطفيية يخطفييون الييذين المييردة الشياطين ايستثنى العلى
مصييدر خطفة بسرعة الشيء أخذ )) يعني الخطفة خطف من (( إل

يسييلم فهييذا الخطفيية يخطييف شيطانا إل يعني ؟ ل وإل الوحدة على يدل
شسسهاب (( فأتبعه تعالى الله قال ؟ ينجوا الخطفة خطف إذا هل ولكن

الييذي ايسييتثنى السييماء إلييى يسييماعهم نفييي ميين ايسييتثنى ) فهنا) ثاقب
ل ؟ الرض إلييى يصيل حييتى ينجيوا هيل ولكن يسمع فهو الخطفة يخطف

ينفييذ نافييذ أي ةثاقب مضيء كوكب يعني ةثاقب شهاب تبعه أي فأتبعه قال
وربميا طيييب يخبيل أو يحيرق أو فيخييرق يخبليه أو يحرقييه أو فيخرقه فيه

وحي الكياهن إليى ويصيل وجل عز الله أراد إذا الشهاب هذا من ينجوا وي
أو كذبيية مائيية كييثيرة كييذبات يسييمع ما مع يكذب الكاهن ةثم يسمع بما إليه
يعلييم إنييه قييال وقع فإذا يسيكون بما الناس الكاهن يحدث ةثم أقل أو أكثر

 لنفسه دعاية هذا من واتخذ الغيب
النيياس يتحيياكم معظمين كانوا الجاهلية في العرب في الكهان كان ولهذا
به أخبروا ما ووقع الغيب علم من المور هذه بمثل أخبروا إذا لنهم إليهم
أقسام: ةثلةثة الشياطين فصار الناس عند كبير شأن لهم صار
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إطلقا السماع يمكنه ل قسم 
الشهاب ويحرقه الخطف يسبيل على يسمع أن يمكن آخر وقسم 
و اللييه بييإذن هييذا وكييل وينجييوا الخطييف يسبيل على يسمع ةثالث وقسم 

فسسأتبعه الخطفسسة خطسسف من (( إل لحكمته تبعا وجل عز الله إرادته
وأن السييماء عظميية بيييان فييي كلهييا اليييات هذه ) وكل) ثاقب شهاب
 وجل عز قال ةثم أحد إليها يصل أن يمكن ل محرويسة محفوظة السماء

أشسسد أهم((  توبيخييا أو تقريييرا مكة كفار   ايستخبر)) (( فاستفتهم 
والسماوات الملئكة  من)) خلقنا أمن خلقا

:.... الطالب
المصييدر أي مصييدر الخطفيية خطييف ميين إل نعييم واحييد : بيياقي الشيييخ

يسييمع الييذي الشيييطان إل يسييمع ل أي يسييمعون ضييمير ميين واليستثناء
 فايستفتهم قال ةثاقب شهاب فأتبعه بسرعة فأخذها الملئكة من الكلمة

 :...فوائد الطالب
كييل أم الفوائد ونأخذ نفسر العادة القادم الدرس في الفوائد شيء مافي

نعم فوائدها نأخذ نفسرها آية
: ...الطالب 

خلقييا أشد أهم توبيخا أو تقريرا مكة كفار كل ايستخبر : فايستفتهم الشيخ
تغليييب بميين التيييان وفييي فيهمييا ومييا والرضييين الملئكة من خلقنا أمن

وفييي فيهمييا ومييا والرضييين الفتييوى منهييم اطلب يعني ايستفتهم للعقلء
منهيييم اطليييب  يعنيييي)) (( اسسستفتهم للعقلء تغلييييب بمييين التييييان

اصيطلح فيي ولكنهيا بالشييء الخبيار هيي الصيل فيي الفتوى.والفتوى
الفتيوى بيذلك الميراد لييس وهنيا شيرعي حكيم عين الخبار هي الفقهاء

(( وايسييألهم ايسييتخبرهم يعنييي اللغوييية الفتييوى بهييا المراد إنما الشرعية
اللييه خلييق ميين أم أشييد هم )) فسيقولون خلقنا أمن خلقا أشد أهم

ميين أكبر والرض السماوات خلق أن يعرف كل أشد الله خلق من أشد؟
ميين عنييا غيياب مييا بييأن يقييرون بالغيب يؤمنون الذين وكذلك الناس خلق

أنييا ويقييول يكييابر أن يريد أحدا إل اللهم نشاهد مما أعظم الله مخلوقات
من خلقتني منه خير (( أنا وجل عز لله الشيطان قال كما خلقا أشد
لقومه فرعون قال ) وكما) طين من وخلقته نار

دم  قأ قنا (( رر قأ دي دن قخ قذا مم بذي قه نل قو ا رن جه بهي جد قول قم قكسسا جن قي ببيسس (())52( جي  (
فييي العظيميية المخلوقات أن يعلم فكل )) وإل العلى ربكم أنا وقال

قييال ولهذا النسان خلق من أعظم والقمر والشمس والرض السماوات
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للعقلء تغليييب بميين التيان وفي المؤلف قال))  خلقناهم ( إنا( تعالى
تغليبييا خلقنييا أما يقل )) ولم خلقنا (( أمن قوله في بمن التيان ؟ كيف

للعقلء. 
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